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DÜNYA YUVAMIZDÜNYA YUVAMIZ
HAYVANLAR ARKADAsIMIZHAYVANLAR ARKADAsIMIZ

ARKADAŞ®

AYLIK DERGİ KASIM 2021   FİYATI: 22 TL

Yeryüzü, Yıldızlar Ve İkisi Arasında Yaratılmış Sayısız Şey İle 

SENİ EN ÇOK 

KİM SEVİYOR?

YAŞASINROKET YAPIYORUZ!..

SEN YAP
HERKES 
YESİN

KARİKATÜR ÇİZMEYE 
VAR MISIN?..

BULMACA!..
BOŞLUKTAKİ TOP
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Abone Servisi İletişim Bilgileri:

abone@zaferdergisi.com

0 549 505 60 01 - 02 - 03

Herkesin elinde 

Nedir bu 
arkadaş?

w w w . a r k a d a s d e r g i s i . c o m

ARKADAŞ®!

ARK
ADA

Ş®

Merhaba arkadaşlar,
Yollar ve yolculuklar güzeldir. Okul hayatı, deneyimlerimiz, yaşa-

dıklarımız hep birer yolculuktur aslında. Okumak da bir yolculuktur. 
İnsan okumayı bitirdiğinde aynı insan değildir artık; öğrenmiştir, ha-
berdar olmuştur, gelişmiştir, büyümüştür. Öyle eserler okunmalıdır…

Arkadaş Dergimiz de her sayısıyla bir yolculuk olacak hepimiz için. 
Hayatınıza pek çok şey katacak… En önemlisi de bilgi.

Çünkü hayat yolunda insanla beraber yürüyen bilgisidir. Her şey 
geride kalır ama edindiğimiz bilgiler yanımızdadır. Bu sebeple sizlere 
her sayıda hediyelerin en güzelini vermeye çalışacağız: her zaman 
ihtiyaç duyacağınız bilgileri.

…
Arkadaş Dergimizi farklı bir dergi olarak tasarladık. 
Çünkü sizlerin sıradan okuyucular olmanızı değil işin içine giren, 

söz söyleyen, yorum yapan, eserler ortaya koyan ve bunları arka-
daşlarıyla, ailesiyle, akrabalarıyla paylaşıp kendini sürekli geliştiren 
“arkadaşlar” olmanıza aracı olmak istiyoruz. 

Bundan dolayı interaktif, yani etkileşimli bir web sitesi tasarladık.

Bu etkileşim nasıl olacak peki?
- Mesela Arkadaş Dergimizdeki bir yazıyı açtınız ve okudunuz. 

Sayfanın sonunda yer alan kare barkodu telefon ya da tabletinizden 
okutup, www.arkadasdergisi.com adresine bağlanacaksınız. 

- Ardından yazının altındaki yorum alanına konuyla ilgili düşün-
cenizi, hatıranızı, bir anekdotu, çiziminizi ya da çektiğiniz bir fotoğrafı 
yükleyecek ve kendi sosyal hesaplarınızda paylaşabileceksiniz. Böy-
lece çevrenizdeki herkese size ait paylaşımınızı ulaştırabileceksiniz. 

- Paylaştığınız linke tıklayan birisi, sizin paylaşımınızı görecek ve 
beğenebilecek. Tüm paylaşımlar içinde en çok beğeni alan payla-
şım diğerlerinin üstünde yerini alacak. 

Elbette hepsinden önce www.arkadasdergisi.com sitemize üye 
olmanız gerekiyor.

…
Beğeneceğinizi umuyoruz:)
Yolculuğumuz hayırlı olsun…

Hepinizi selamlıyorum.
Allah’a emanet olun.

Arkadaşlar İçin…

— Aslınur Bahar
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Ulusal Süreli Yayın 
Kasım, 2021

ARKADAŞ®
Yeryüzü, Yıldızlar ve İkisi Arasında Yaratılmış Sayısız Şey İle

www.arkadasdergisi.com  /  zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi

Dergimize abone olmak ve yenilemek için telefonla arayabilirsiniz
zaferarkadas@gmail.com adresine

isim, adres, telefon ve mail bilgilerinizi yollayabilirsiniz.

Nasıl Abone Olabilirsiniz?

Yurt İçi Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): 250 TL

Yurt Dışı Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): Avrupa 50 EURO

ABD: 60 USD,  Avustralya: 70 AUD

Abone Ücretleri

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Banka Hesap Numaraları

Fiyatı: 22 TL (KDV dahil)

Genel Yayın Yönetmeni: Aslınur Bahar
Yazı İşleri Müdürü: Sedat Uyanık

zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi                                 yayınıdır.

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

DÜNYADA NE 
VAR NE YOK?

ARKADAŞ

FIKRALI 
ATASÖZLERİ

NEŞELİ
ÖYKÜ

HATİCE GÜL

KENDİ
HİKAYENİ

YAZ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE
FOTOĞRAF MAKİNESİ

RASİM SOYLU

KARİKATÜR
ÇİZİYORUZ

ŞEFİK İLE
ŞEFİKA

İKİ PENCEREM VAR

ROKET YAPIYORUZ

ARTIK
BİLİYORUM!..

AKLIMDA 1001 SORU

AHMET ZAFER

GAMZE KOÇ

ALİ EMRE 
ÇAĞLAYAN

AYŞE ZEHRA

OSMAN SUROĞLU

BULMACA

ZEYNEP HİFA

ELİF E. BAYRAKTAR

MUHAMMED AVCI

BETÜL BÜKEN

ÖNDER TEKİN

15

38

40

19

6 8
10

1216

20 24

26

28
32

34

36

SENİ EN ÇOK 
KİM SEVİYOR?

CÜNEYD SUAVİ’DEN 
BİLMECELER

YERYÜZÜ YUVAMIZ
ASLINUR BAHAR



6   ARKADAŞ  KASIM 2021 KASIM 2021  ARKADAŞ   7

ÇEVREMİZ

DÜNYA’DA NE VAR, NE YOK?

ZARARLI IŞINLARI TUTAN, 
FAYDALI IŞINLARI GEÇİREN 

BİR PERDE

ATMOSFER TABAKASI

YEŞİL TABAKA

SU TABAKASI

SU DÖNGÜSÜ İLE TEMİZLİK

AHMET ZAFER

Şu an bir gezegenin üzerinde yaşıyoruz ve yaşama elverişli 
olduğunu bildiğimiz tek gezegen burası. Yani evimizin değeri-
ni iyi bilmeliyiz.

Bu sayfada, Dünya’nın ekolojik dengesini bozmamak, çev-
remize karşı daha duyarlı olmak, dünyada beraber yaşadı-
ğımız canlılara ve dolayısıyla kendimize zarar vermemek için 
neler yapabiliriz gibi konuları araştıracağız.

Şimdi üzerinde konakladığımız Dünya gezegeninde kısa bir 
tur yapalım.

Atmosferde, yerden 50 km yukarıda bir ozon tabakası 
vardır. Allah bu tabakaya çok ilginç bir özellik vermiştir: 
Ozon tabakası, bizlere zararlı olan ışınları tutarken, faydalı 
ışınları geçirir. Bu çok acayip bir özelliktir; çünkü normalde 
kuvvetli olan zaralı ışınlar geçmesi gerekirken tam tersi 
zayıflar ozon tabakasını geçmekte, kuvvetliler geçememekte… 
Zaten böyle olmasa hiçbir canlı yaşayamazdı.

Bizler nefes aldığımızda oksijen alıp, karbondioksit 
veririz. Tüm canlılar böyle olsaydı oksijen kısa 
sürede biter, canlılık yok olurdu. İşte Allah, bitkileri 
karbondioksit alıp oksijen verecek şekilde yaratmıştır 
ki, atmosferin dengesi bozulmasın. Bunun için 
dünyanın yeşil tabakası çok önemlidir.

Su tabakası yaşayabilmemiz için olmazsa olmazdır. 
Su, tüm evrende buhar ve buz olarak bulunur. Bildiğimiz 
kadarıyla sadece dünyada sıvı haldedir. Rabbimiz bize 
gerçekten çok ayrıcalıklar tanıyor. Allah’a, bize yaptığı tüm 
iyilikler için çok teşekkür ediyoruz.

Güneş suyu ısıtır, su buharlaşır 
ve ardından yere yağmur olarak 
iner; bu bir döngü olarak sürekli 
devam ettirilir. Allah öyle harika 
bir sistem kurmuştur ki, bu su 
döngüsü sistemiyle, hem iklimler 
ve hava olaylarını yaratır, hem de 
kirlenen sular ve çevre temizlenir.

Dünyamıza onu eşsiz kılan bir özellik de verilmiştir: 
etrafını tamamen kaplayan gaz tabakası, yani 
atmosfer. Atmosferde miktarı değişmeyen gazlar: 
%78 Azot, % 21 Oksijen ve %1 diğer gazlar (Neon, 
Argon, Helyum, Kripton, Hidrojen). Bir de miktarı 
değişen karbondioksit ve su buharı var.

IŞIK KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
Güneş ve Dünya arasındaki uzaklık, tam ihtiyacımız olan 

kadardır. Rabbimiz Güneş ile dünyamız arasındaki uzaklığı her an 
bizim için dengede tutar: ne bizi pişirecek ne de donduracak bir 
uzaklık… Bu sayede rahatça yaşarız ve etrafta fink atarız.

Dünyamızı tanıyalım!..
Haydi alttaki kare barkodu okutarak 

Arkadaş’a bağlan ve sen de bu yazıyla ilgili
düşündüklerini yaz! Ardından çevrenle 

paylaş ve beğenileri topla… Ama unutma, 
en çok beğeniyi alan yorum en üstte olacak.
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ARKADAŞ deyince aklına ne geliyor? Hemen hemen 
herkesin vereceği cevabı tahmin edebiliyorum. En 

sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişiler. 
Evet bizler şimdi bu anlamda kullansak da çok çok 

eskiden bu kelime böyle değilmiş.
…

Bunu öğrenmek için hazır mısın?!.
Şimdi hayalen çok uzun zaman öncesine 

gidelim. Önce gözünü kapat ve birlikte, atalarımızın 
şimdiki gibi çatısı pencereleri asansörü, sensörlü 

lambaları olan apartmanlarda değil de kıldan 
çadırlarda, bir direkle ayakta duran otağlarda 

yaşadıkları zamanlara uçalım… Ata binilen, avcılıkla karın 
doyurulan, kılıçla okla savaşılan zamanlar... 

Şimdi hemen gözünde böyle canlandırıp “Oh ne 
güzel, temiz hava bol güneş…” deme ama. O zamanın 

bir de zorlukları vardı. O şartlarda yaşayanlar için vahşi 
doğanın ve savaşların, hayatta kalmak için çok ciddi 

tehlikeler oluşturduğunu da hesaba katmalısın. 
Hadi önünü görüp önlem alıyorsun, ya arkandan 

sinsice yaklaşacak tehlikeler!.. Mesela, 
günlerdir aç olan bir kartal da olabilir, 

aniden bir kurt da saldırabilir, 
bir aslan da… Hele savaş 

anında o toz duman 
içinde arkandan 

Kelimelerin 
Dünyasına 

Yolculuk

ARKADAŞ
GAMZE KOÇ

gelen bir darbeyle yere serilmen an meselesi… 
İşte böyle tehlikelere fırsat vermemek 

için ne yaparlarmış? Çok basit; insanlar 
arkalarından gelecek bir saldırı ihtimali 
varsa, bunu önlemek için sırtlarını bir ağaca 
veya sağlam bir taşa dayarlarmış. 

O uçsuz bucaksız ovalarda yer yer boy 
gösteren kocaman, devasa, sapasağlam duran 
“taş”lardan birisi insana en tehlikeli anlarda 
güvenli bir alan sağlarmış…

İşte insanlar, kendisine güvenilen, zarar 
gelmeyeceğinden emin olunan 
sevdikleri insanları anlatırken, 
onları bu tehlikeli anlarda 
dayanıp arkalarını güvene 
aldıkları taşlara benzetmişler. 
O sevdikleri insanlar için “arka 
taş” gibidir demişler. Ve böyle 
dilden dile anlatımlardan 
“arkadaş” kelimesi doğmuş.

…
Evet şimdi gözlerini aç ve tekrar 

bu zamana dönelim. 
Arkadaş kelimesinin ne kadar ilginç bir 

hikâyesi varmış değil mi?

Arkadaş Dergisi olarak, sapasağlam bir taş gibi sırtını 
yaslayacağın bir arkadaş olmak için çıktık yola. Arkadaş 
Dergisine de tam senin gibi bir ARKADAŞ lazım!..

Peki şimdi arkadaş deyince senin aklına neler geliyor de-
sem cevabın ne olur? Sadece insanlardan mı arkadaş olur? 
Arkadaş Dergisi için ne dersin?  Kitaplar, dergiler de arkadaş 
olur mu insana? 

Sen de düşündüklerini yaz. Arkadaşlarınla, sevdiklerinle, 
herkesle paylaş… 

Ama unutma sakın! Yazdıkları en çok beğeni alan arka-
daşımızın yazısı en üstte olacak!.. 

En çok beğeni al, en üstte ol!..
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SENİSENİ

KİMKİM

Seni en çok kim seviyor?
Sen de bu soruyu arkadaşlarına, çevrendekilere sor… Onlar 

ne cevap verecekler. Ve onlara bu yazıda okuduklarından 
bahset. Onlar da farkındalar mı bizi en çok kim seviyor?..

Bunları buraya yaz ve yandaki kare barkodu okutup sitede 
paylaş! Unutma en çok sevilen yorum, en üstte olacak.

ALİ EMRE ÇAĞLAYAN

SEVİYOR

EN ÇOK

? Şu an 
bu satırları oku-

yorsun. Okuduğunun 
farkındasın. Kendinin 

farkındasın…
Şimdi biraz gerilere gi-

delim; doğduğun yılları, 
hatta daha öncesini düşü-

nelim. 
Sen yoktun. Senin ismin 

de yoktu. Hayallerin, isteklerin, 
heyecanların, ellerin, ayakların 

hiçbir şeyin yoktu.

Şimdi seni sevenler, seni bilenler senden habersizdi. Seni şimdi bilenler, Allah yarattığı için bildi… Önceden seni kimseler tanımıyordu. Farkında mısın?Fakat seni bilen birisi vardı. Ve O, seni sevdiği için yarattı; seni her şeyinle yarattı. Sen Onun, yani Allah’ın eserisin. Hatta şaheserisin…

Sana daha önce hiç 

bilmediğin şeyleri verdi. 

Hayat verdi. Anne baba 

verdi. Eller, ayaklar, gözler, 

kulaklar verdi…
Allah’ın verdiği kalple 

seviyorsun, istiyorsun, 

heyecan duyuyorsun…

Onun verdiği ayaklarla 

koşuyor, iniyor, çıkıyorsun… 

Ya vermeseydi…

Onun verdiği ellerle top oynuyor, yazı 
yazabiliyorsun…

Yine Onun verdiği burunla koku ne 
demek biliyorsun; nefis yemeklerin, harika 
çiçeklerin, meyvelerin kokularını alıyorsun… 

Onun verdiği hayatla, Onun sana hazırladığı dünyada yaşıyorsun.

Bütün bu şeylerden senin 
haberin bile yokken, hepsini 
sana Allah verdi. Bütün bunları 
vermeyebilirdi; ama seni sevdiği 
için verdi…

Rabbimiz, kendi sözü olan 
Kur’an-ı Kerîm’de pek çok 
yerde insana verdiği değerden 
bahseder. Bu âyetlerden birisi de 
şöyledir:

“Biz gerçekten Âdemoğullarına 
çok ikram ettik, onlara çok değer 
verdik...” (İsrâ Suresi, 70)
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Cüneyd Suavi’den Bilmeceler

BOŞLUKTAKİ TOP

Arkadaşlar bilirsiniz ki, bilmece çözmek 
hem eğlenceli hem de bir şey öğrenmenin 
en kısa yollarından birisidir.

Ancak hazır olun size soracağım bilme-
celer bildiğiniz bilmecelerden farklı olacak. 
Bu bilmeceler, yaşadığımız dünyaya bam-
başka bir gözle bakmanızı sağlayacağı gibi, 
Allah’ı da tanıtacaklar.

Gelin şimdi bu bilmeceleri çözerek, gözü-
müze harika bir gözlük takalım ve görelim 
acaba neler neler keşfedeceğiz!?.

...
7’den 77’ye her insan top oynamaktan 

hoşlanır. Hatta çok yaşlılar bile sağlıkları 
yerindeyse (bir top gördükleri zaman) şut 
çekmek isterler. Fakat o sırada belleri ağrı-
yorsa, bu iş için ellerindeki bastonu kullanır-
lar.

O zaman ilk bilmecemiz topla ilgili olsun.
Eğer hazırsanız hemen sorabilirim ama, 

bazı arkadaşlarımız bilmece çözmekten 
korkup:

“Ben küçük bir çocuğum, benim aklım bu 
tür şeyleri almaz!” diyebilir. Onlar eğer is-
terlerse hemen kaçıp küçük çocuklarla top 

TOPUNUZU HAVAYA FIRLATTIKTAN SONRA, 
HİÇBİRTARAFA DEĞMEDEN 

ONU HAVADA TUTMANIZ MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

oynasınlar. Ama şunu bilsinler ki böyle 
bir davranış, yenilgiyi kabul etmektir.

…
Yazdığım bu satırları okuduğunu-

za göre anlaşılan bilmece çözmekten 
korkmuyorsunuz. Bu nedenle hepinizi 
tebrik ederim. Zaten işin başındayken 
“Ben yenildim!” demenizi beklemiyor-
dum.

Bilmeceleri çözerken ilk önce onları 
dikkatle okumalı ve daha sonra iyice 
düşünmelisiniz. Cevapları kolay kolay 
bulamasanız bile, zorlukların üzerine 
‘hiç korkmadan’ yürümekle, kendinize 
güven duyacaksınız.

İşte size son derece zor bir bilme-
ce:

İsterseniz bu işi bir taşla deneyin.
Fakat fırlattığınız taş havada kal-

sın. Yani bu sırada hiçbir yere değ-
mesin.

Bu işi yaparken dikkatli olun ama… 
Taşı havaya atınca sakın başınıza ya 
da başka birinin üstüne düşmesin.

Eğer işin başındayken: “Böyle bir 
şey asla mümkün değildir!” diyorsa-
nız, bilmecenin cevabını gördükten 
sonra, emin olun çok mahcup olur-
sunuz.

…
Bu işin zor olduğunu daha önce 

size söylemiştim değil mi? Bu yüzden 
darılmak yok. Sorduğum bu bilme-
celer ‘Bebek Bilmecesi’ değil, ‘Adam 
Bilmecesi’dir. Bu nedenle zor olması 
son derece normaldir.

Haa! Sahi, neredeyse unutuyor-
dum. Bilmecelerin sonunda elbette 
ki cevapları da verdim size. Fakat en 
az 3-5 dakika düşünmeden, o ce-
vaplara bakmanız kesinlikle yasak-
tır. Çünkü böyle bir davranış, ancak 

Bilmecemin cevabını birçoğunuz 
bilmiştir.

Fakat ben de anlatınca, eminim ki 
ufkunuz daha da genişleyecek.

En büyük taşların bile ‘hiçbir tarafa 
değmeden’ havada kalması elbette ki 
mümkündür. Zaten bunun milyarlarca 

örneği vardır.
İsterseniz bir ipucu vereyim size:

Şu anda bütün insanlar ya da sayısız 
canlı, hiçbir tarafa değmeyen böyle bir 

topun üstünde yaşamaktayız.
Ya da muazzam bir taşın üstünde...

Evet, evet! Dünyamızdan 
bahsediyorum.

Ya da sayısız yıldızdan, 
gezegenlerden...

Anladınız değil mi?

İŞTE 
BİLMECEMİZİN 

CEVABI:
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FIKRALI ATASÖZLERİFIKRALI ATASÖZLERİ
AYŞE ZEHRA

Tilkiyi tavukla 
taşlamışlar da, 

“Gazaplarını artır 
yâ Rabbi,” diye 

dua etmiş.

Soğuk demiş,
“kırk kat keçe, 

ben ondan geçe; 
bir kat deri, 

ben ondan geri.”

Yengece demişler: 
“Niçin yan yürürsün?” 

“Her yiğidin 
bir gidişi 

vardır,” demiş.
Sökük demiş: 

“Gidiyorum..” 

İğne demiş: 

“Git gidebildiğin 

kadar.” 

Acaba bu atasözleri ne anlatıyor?
Bu atasözlerini yakınlarına ve 

arkadaşlarına sor bakalım ne diyecekler? 
Bunların ne anlama geldiğini kare 

barkodu okutup sitede yaz ve çevrenle 
paylaş!.. 

Bakalım en çok beğeniyi kim alacak!?.

Daha önce hiç düşündün mü bunu?

Sen artık dünyanın uzayda hiçbir yere değmeden, bağlı 
olmadan uçtuğunu ve Allah’ın tüm yıldızları ve gezegenleri 

böyle birbirlerine çarptırmadan hareket ettirdiğini 
biliyorsun. Acaba çevrendekiler de biliyorlar mı?

Onlara da bu bilmeceyi sor ve aldığın cevapları 
ya da bu bilmeceyle ilgili düşüncelerini yandaki 
kare barkodu okutup siteye yaz, bakalım neler 
paylaşacaksın bizimle!.. 

En çok beğeni alırsan senin yorumun en üstte 
olacak unutma sakın!..

küçük çocuklara yakışır. Bu nedenle yaşınız 
ne olursa olsun, bilmeceler üzerinde kafa 
yormalısınız.

Yoksa çok acayip bozuşuruz tamam mı?
Demek ki böyle topların veya muhteşem 

taşların hiçbir tarafa değmeden boşlukta 
asılı durmaları mümkündür.

Fakat sadece Allah için mümkündür 
elbette.

Biz bir leblebiyi bile havada durdura-

mazken koca koca yıldızları, muazzam ga-
laksileri, Güneş’i ve Dünya’mızı gökyüzünde 
durduran ve onları bir uçak gibi uzay 
boşluğunda gezdiren Allah’ımız, ne kadar 
büyük ve güçlü, öyle değil mi?

Bundan sonra yapmanız gereken şey; 
yıldızları, Ay’ı veya Güneş’i gördüğünüzde 
hemen bizi yaratan Allah’ı hatırlamak ve 
Ona teşekkür etmektir.
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KARİKATÜR
ÇİZİYORUZ

BU 
HARİKA! 

KARİKATÜR
ÇİZİYORUZ

OSMAN SUROĞLU

Bir şeyi konuşarak anlatabiliriz; ayrıca yazıyla, halimizle ya da işaret diliyle 
de anlatabiliriz. Karikatür ise, etkili bir esprinin en az çizgiyle anlatılması 

demektir.
Bir karikatür, aynı konuyu anlatan bir yazıdan daha çok etki edebilir in-

sana… Çünkü görsel malzeme dediğimiz resimleri zihnimiz daha iyi algılar 
ve hafızamızda daha kalıcı olur. Bu yüzden karikatür sanatı, dünyanın en 
etkili ve en zor sanatı olarak ifade edilmektedir. Gerçek bir karikatür hiç 
yazı kullanılmayan çizimdir; ama gerekirse çok az yazı kullanılabilir.

Karikatür sanatının hakkını verebilmek ve iyi bir karikatürist olmak için, 
bu sanatı çok sevmek ve çok çalışmak gerekir. Böylece çizgileri daha iyi 
anlar ve onlarla daha iyi anlatırız. Yani karikatürist, çizgileriyle anlatan 
insandır.

KARİKATÜR NE DEMEK?

HAYDİ ŞİMDİ BİR İNSAN ÇİZELİM!

Örnek olarak 
mesela 
bu çizimlerdeki 
gibi yürüyen 
bir insan 
çizelim. 

Yürüyen bir insanla ilgili karikatür çizmeye başlamadan önce, o insanın 
nelerle karşılaşabileceğini düşünmeniz, hayal etmeniz gerekir.

Şimdi sizin için 
çizdiğim iki örnek 
karikatürü incelemenizi 
istiyorum. 

Sizler de herhangi 
bir konuda karikatür 
yapabilmeniz için 
sorular sorarak fikrinizi 
oluşturabilirsiniz.

Sonraki sayfadaki gibi 
sorular sorarak, nasıl 
bir çizim yapacağınızı 
tasarlayabilirsiniz:

Bir insanı, bitkiyi, hayvanı veya eşyayı çizmek, yani o şeyi kari-
katürize edebilmek için onların normal çizimlerini yapabilme-
miz şarttır.

Bunun için önce, araştırarak ve bolca çizerek resim yapa-
bilme kabiliyetimizi geliştirmemiz lazımdır. Yani bir fikri, en az 
çizgiyle ortaya koyabilmek için insanın resim alt yapısını 
güçlendirmesi gerekir.  

…
Karikatür çizmeye alışmak için, çok beğendiğimiz bir 

karikatüristin çizgilerini taklit edebilirsiniz. Böyle yap-
mak daha kısa zamanda çizginizin gelişmesini sağlar. 
Ancak çizdiğiniz karikatürde espri size ait olmalıdır. 

Ayrıca espri yeteneğimizi geliştirmeniz de gerekir. Bunun yolu ise, bol bol çevre-
nizde gözlem yapmak, araştırmak ve faydalı kitaplardan her gün okumaktır. Özel-
likle şiir kitapları bir karikatüriste en çok yardımcı olan kitaplardır. Okuduğunuz 
kitaplardaki etkili ve karikatürize edebileceğiniz cümleleri defterinize not etmek 
size kolaylık sağlar. 

Konulu bir karikatür çizmemiz gerektiğinde, o konuyu araştırmak, o konunun 
anlatıldığı kitapları okumak, özdeyişleri toplamak ve insana olan etkilerini öğren-
mek, karikatürünü çizmenizi kolaylaştırır.
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Size fikir vermesi için 
birkaç soru yazıyorum. 
Mesela şöyle sorular 
düşünebilirsiniz:

• Yürüyen insan görme 
engelli olursa nasıl yürür?

• Yürüyen insan neler 
taşıyabilir?

• Yürüdüğü yolun şekli ne 
olabilir?

• Yolda çukur olursa ne 
yapabilir?

• Biri para düşürmüşse, 
bunu gören bir yürüyen 
insan nasıl hareket eder?

• Yürürken başına bir 
şey düşebilir mi ve bu ne 
olabilir?... 

Bunlar gibi sorularla, yürüyen insanın farklı hareketlerini hayal edebilirsiniz…

Bir de yürüyen insan 
çizmemize yardımcı olması için, 

ona bakıp çizeceğiniz bir model de 
yapabilirsiniz.  Bunun için renkli hamur silgi ve 
yumuşak tel (bakır tel) kullanabilirsiniz. 

Yandaki gibi renkli hamur silgi ve yumuşak 
tellerle bir insan modeli yapıp, şeklini değiştirerek düşündüğünüz hareketin modelini 
yapabilirsiniz. Daha sonra da ona bakarak çiziminizi yaparsınız.

Şimdi sen de bir karikatür çizebilirsin!
Haydi ister hamurdan model yapıp ona bakarak ya da 

hayalinizden bir yürüyen insan karikatürü de sen çiz.
Çizdiğin karikatürü arkadasdergisi.com’da sana ait bölümde 

arkadaşlarınla, sevdiklerinle paylaşabilirsin.
Ama unutma! Çizimine en çok beğeni al, senin karikatürün en 

üstte olsun!..

Kedilerin gemilerini bulmak için yardıma ihtiyaçları var!..
Kare barkod ile siteye bağlan ve Yaptığın yardımın resmini 

yükle!..

KEDİLER UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK İSTEMİŞ FAKAT İŞLER BİRAZ 
KARIŞMIŞ... ONLARA KİM YARDIM EDECEK?
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ASLINUR BAHAR

YERYÜZÜ MACERAMIZ
NASIL BAŞLADI? 

BU FIRSATLAR NELER Mİ?

Adem babamızı cennette 
kıskanan İblis, ona ve Havva 
annemize oyun kurdu ve onları 
aldattı. Böylece insanoğlu için 
dünya macerası ve sınavı başlamış 
oldu.

Bu olay sonunda İblisin ne kadar 
kötü karakterli olduğu herkesçe 
bilindi ve o şeytan (kovulmuş) adını 
aldı.

Fakat bu olayın sonucu insan 
için olumsuz gibi görünse de 
çok fırsatlar barındıran bir sayfa 
açılmasına sebep oldu.

Öncelikle cennet çoğalma yeri değilken, dünya insanların 
çoğalma imkanı olan bir yerdi.

Ama asıl önemli olan ise, insana verilmiş pek çok yeteneklerin 
gelişmesi için dünya şartları uygun idi. Zorluklar insanın 
yeteneklerinin gelişmesini sağlıyordu. Tıpkı hastalıkların, tıp 
biliminin gelişmesine neden olduğu gibi...

Yani dünya insan için bir tür okul hayatı gibi oldu. Okula 
başlayan bir öğrencinin, mezun olduğunda daha olgun ve 
donanımlı olması gibi, insanın da dünyada gelişmesi takdir 

edilmişti. Yani Âlemler Rabbi Allah’ın muradı bu idi.
Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelen insanın, 

kendini, tabiatı, evreni ve bütün bu harika eserleri 

CANLILAR ARKADAŞIMIZ
En küçüğünden en büyüğüne 

kadar tüm canlılar farkında olmadan 
önemli işler yapmaktalar. Dünyada 

arkadaşlarımız gibi olan bu canlılar, 
yaptıkları işlerin dünya ekosisteminde ne işe 

yaradığını elbette bilemezler.
Peki bu hayati işleri neden ve nasıl yapıyorlar? 

Şöyle: Allah, her canlıya belli ihtiyaçlar veriyor ve o 
ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini de ilham ediyor (ördeğin 
yumurtadan çıktığı gibi yüzmeyi bilmesi gibi). İşte bu 
ihtiyaçlarını gidermek için çalışan canlı da farkında 
olmadan dünya için gerekli görevleri yerine getirmiş 
oluyor. Mesela, arıların, kendi gıdaları için çalışırken, 
bitkilerin üremelerine, meyvelerin olmasına, insanların 
yaşamasına ve hatta dünyada hayatın devam etmesine 
hizmet etmeleri gibi. Oysa arıların bunların hiçbirinden 
haberi yoktur.

Allah’ın yarattığını bilmesi... Her şeyi, ilmini, 
kudretini ve sanatkârlığını göstermek için 
yaratan Allah’ı tanıması dünyada olacaktı.

Mesela Cennette hastalık yok ki, insan, Allah’ın 
Şâfi (hastalıklara şifa veren) olduğunu bilinsin.

Cennette zorluklar yok ki, insan, Allah’ın, 
Mucib (dualara cevap veren) olduğunu 
anlasın.

Cennette ölüm yok ki, insan, Allah’ın Hayy 
(hayat veren, dirilten) olduğunu anlasın.

İşte böyle dünya şartlarında insan 
Rabbi olan Allah’ın tüm isim ve 
sıfatlarıyla tanıma imkanı buluyordu.

Ve sonuçta Allah’ın elçilerini ve 
onların getirdikleri mesajları kabul 
eden insanlar, tekrar kalıcı evimiz 
olacak olan Cennete dönecekler.

YERYÜZÜ
YUVAMIZ

CANLILAR 
ARKADAŞIMIZ
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Etrafında neler görüyorsun?
Senin de bir örneğin var mı? Bilmeden yaptığı işlerle 
çok önemli faydaları olan canlılara sen de örnekler ver. 
Yandaki kare barkodu okut ve sayfaya bağlan. Kendi 
örneklerini yaz. En çok beğeniyi al, en üstte ol...

Bir başka örnek de ağaçlar. Onlar da oksijen fabrikası gibi çalışırlar. 
Karbondioksiti emerek, havayı temizliyorlar. Soluduğumuz oksije-

ni üretiyorlar. Oysa ağaçlar ne hava kirliliğini, ne oksijeni bilirler. Onlar 
bilmez ama bizi bilen, bizim ihtiyaçlarımızı bilen Rabbimiz, bütün canlı 
cansız her şeyi bizim için sevk eder ve çalıştırır.

ONLARA ZARAR VERMEMELİYİZ
İşte her şey, bütün bakteriler, böcekler, 

hayvanlar, hatta bitkiler, hepsi beraber dünyada 
ekosistem dediğimiz mükemmel dengenin devam 
etmesinde rol oynarlar. Şuursuz oldukları halde, 
şuurluymuş gibi önemli işler yaparlar; yani onlara 
Allah yaptırır, onları çalıştırır.

Bundan dolayı bir canlıya zarar vermek, 
dünyaya ve sonuçta yine kendimize zarar vermek 
olur.

Allah’ın dünyada bize yardımcı ve arkadaş 
yaptığı hiçbir canlıya zarar vermemeliyiz. Yoksa 
bindiği dalı kesen adam gibi akılsızca bir iş yapmış 
oluruz.

Araştırmalar, deniz kabuklarının sudaki ağır metal ve radyoaktif atıkların kirliliğini 
azalttıklarını gösteriyor. Böylece pahalı filtre sistemlerinin göreceği işi ücretsiz yapmak-
talar. Ve atık suları temizlenmektedirler.

Denizlerin çöpçüsü olarak tanımlanan deniz hıyarı ise, kirlilikle beslenmekte. 1 tane 
deniz hıyarı günde 350 gram, yılda 120-150 ton kumu ağır metal maddelerden arındır-

makta. Oksijen sağlayan deniz çayırlarını tem-
izlerken aynı zamanda kabuklu bir deniz canlısı 
olan ve deniz suyunu süzen pinaları da temi-
zlemektedirler. Yani bu canlılar yok olsa denizler 
temizlenemez. 

Oysa bu kadar önemli hizmetleri yapan bu 
canlılar, ne denizi ne de temizliği bilirler. Sadece 
ihtiyaçlarını gidermek için hareket ederler. Yani 
anlıyoruz ki, bunlar bu işler için yaratılmışlar ve 
Allah onları bizim için bu hizmetlerde çalıştırılıyor. 
Bize olan rahmetini böyle de gösteriyor.

DENİZLERİN ÇÖPÇÜLERİ

BİR GÜN bir adam, Hz. Ömer’e şöyle dedi:
“Şu satranca hayret ederim. Satranç tahtasının uzunluk 
ve genişliği birkaç karıştan ibaretken, insan onun üzerinde 
binlerce oyun oynasa, her oyunu mutlaka öbüründen farklı 
olur. Hiçbiri diğerine benzemez.”
Hz. Ömer de ona şu cevabı verdi:
“Bundan daha çok hayrete ve dikkate şayan (dikkate 
değer) olanı söyleyim mi sana: İnsanın uzunluk ve genişlik 

itibarıyla bir karıştan ibaret olan şu 
yüzünde, kaşlar, gözler, burun, 

ağız gibi organların yerleri 
değişmediği halde, yine de, 
dünyanın dört bir yanında, 
yüzleri birbirinin tıpatıp aynı iki 
kişi bulamazsın. Şu ufacık, el 
ayası kadar bir yerde, böyle 
sonsuz farklılıklar yaratan 
Allah’ın kudret ve hikmeti ne 
kadar büyüktür.”
(Kaynak: Razi, IV, 179-180, 
El-Bakara, 164. ayetinin 

tefsirinden)

Hayret Edilecek 
Şey

HAZIRLAYAN: RAFET GÜR

Akıl Öyküsü

Bu öykü konusunda senin yorumun ne?
Yandaki kare barkod ile siteye bağlan ve sen de 
düşünceni yaz. Arkadaşların bu konuda neler diyor, 
onları da yazabilir ve paylaşabilirsin…
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SEN YAP, HERKES YESİN

ŞEFİK İLE ŞEFİKA’NIN
TABAĞI

ZEYNEP HİFA

Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..

Yandaki kare barkodu telefon ya da 

tabletinden okutunca sayfa açılacak. Bu 

sayfada yaptığın “Çikolatalı Atıştırmalık 

Toplar”ın resmini paylaşabilirsin. En güzel 

tabaklar yarışıyor unutma!.. En çok beğeniyi 

alan en üstteki yerini alıyor… 

1-  Öncelikle tereyağını eritelim. Ama dikkat edin 
ocağı yüksek ateşte açmayın ki, tereyağı yanmasın. 

2- Eriyen tereyağımıza pudra şekeri ve sütü ilave 
edelim. Kısık ateşte, şeker eriyinceye kadar karıştıralım. 

3- Şeker eridikten sonra sosumuzu ocaktan alarak 

Çikolatalı 
Toplar 
Nasıl 
Hazırlanır?

ÇİKOLATALI 
ATIŞTIRMALIK TOPLAR

1- 1,5 paket petibör bisküvi

2- 2 yemek kaşığı tereyağı

3- 2 yemek kaşığı kakao

4- 2 yemek kaşığı pudra şekeri

5- 3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz 

ya da fındık
6- 1 su bardağından biraz eksik süt

7- Üzeri için 100 gr (benmari) 

eritilmiş tablet (beyaz ya da sütlü)

çikolata
8- Kürdan

KAÇ KİŞİLİK

Kişilik5
HAZIRLANMA SÜRESİ

Dakika15
Belki İhtiyaç Olur Diye 
Daha Kolay Tarif :))
1- Harçlıklarından biriktirdiğin 

yeteri miktar parayı alıp, en yakın 
pastaneye gidiyorsun ve çikolatalı 
toplardan alıyorsun. 

2- Çaktırmadan mutfağa girip, 
aldığınız çikolatalı topları tabağa 
diziyorsun.

3- Burada en dikkat edeceğin  
 konu, pastane ambalajını kimsenin  

    görmemesi. Aman!..

ılımaya bırakalım. 
4- Bu arada uygun 

bir kap içerisine petibör 
bisküvileri çok iri ya da çok 
ufak olmayacak şekilde 
kıralım.
5- Kırdığımız bisküvilerin 

üzerine kakao ilave edip iyice 
karıştıralım. 
6- Daha sonra ılıyan 

sosumuzu bisküvilerin üzerine 
gezdirerek dökelim. Elimizde 
hafifçe yoğuralım. Dilerseniz bu 
aşamada çekilmiş ceviz ya da 
fındık da ilave edebilirsiniz, onlar 
da çok yakışır. 
7- Hazırladığımız harçtan 

istediğimiz boyutlarda parçalar 
alarak elimizle yuvarlayalım. 
8- Daha sonra hazırladığımız topları 

erimiş çikolataya bulayalım. Bisküvili 
harcımızı bitinceye kadar bu şekilde 
topları hazırlamaya devam edelim. 
9- Bisküvili toplarımızın üzerini streç 

film ile kapatıp buzdolabında en az 1 
saat dinlendirelim. 
10- Dilerseniz hindistan cevizi veya 

Antep fıstığı rendesi ile süsleyebilirsiniz.
11- Sonra da kürdan batırdınız mı, 

toplarımız hüpletmeye hazırdır. 
Yiyen herkese afiyet olsun. Başta 

“Bismillah,” sonunda “Elhamdülillah” 
demeyi unutmayalım :)
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İKİ
PENCEREM

VAR
ELİF E. BAYRAKTAR

“Bizim dünyaya 
açılan penceremizdir” 
denir gözlerimiz 
için. Anne babamızı, 
yakınlarımızı ve 
bize nasıl sevgiyle 
baktıklarını ilk onlarla 
görürüz. Çevremizdeki 
eşsiz güzellikleri, olan 
biten her şeyi onlarla 
anlarız.

Allah, Kuran’da 
şöyle buyuruyor:

“O, sizin için 
kulakları, gözleri 
ve gönülleri inşa 
edendir; ne az 
şükrediyorsunuz.” 
(Müminun Suresi, 
78)

Arkadaşlar, sabah 
uyanıp gözlerinizi 
açtığınızda, bir süre 
etrafınıza bakın, 
gözlerinizin o gün 
de durmaksızın 
çalışacağını 
düşünün. Gözleriniz 
güzellikleri göstersin 
size ve şükredin. 
Bize bu güzel gözleri 
armağan eden 
Allah’a teşekkür edin…

Bir de acaba neden gözlerimiz başımızın yan taraflarında değil de öne bakıyor?.. Gözler yüzün ön tarafına doğru yaklaştıkça iki alandaki görüntü üst üste biniyor ve bu örtüşme sayesinde derinlik algısı oluşuyor. Yani bunun bir nedeni üç boyutlu görmemiz için.

Peki sevgili arkadaşlar, bu 
harika iki aygıta sahip olmak 
için sizin bir çabamız oldu mu? 
Tabi ki hayır. Onlar haberimiz 
bile olmadan bize verildiler...

Şu anda bu yazıyı okurken, net görebilmek için göz merceğinize bağlı kasların kasılma oranlarını hesaplamıyorsunuz. Her şey saniyenin ufacık bir diliminde sizin için otomatik olarak hallediliyor. Ne kadar mucizevi bir işlem. Üstelik en kaliteli mercekte bile bu kadar kaliteli, üç boyutlu görüntü elde edemiyor, edilemedi de.

Hayatımızda sahip 
olduğumuz her şey gözlerimiz ile bir anlam 

kazanır. Hayat boyu karşılaştığımız her şeyi gözlerimiz sayesinde tanırız. Onlar olmasa ne renkleri, ne şekilleri, 
ne bir manzarayı, 

ne bir insan yüzünü hayalimizde tam olarak 
canlandırabilirdik.

Gözlerimiz ruhumuzun 
pencereleri.

Bu pencereler için sen ne 
diyorsun? Yandaki barkot-
tan siteye bağlan ve dü-
şüncelerini paylaş...
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Bahçede
Acayip Faaliyet Var

ROK E T
YAPIYORUZ!..

HAZIRLAYAN: MUHAMMED AVCI

88

99
A4 kâğıdını kıvırarak 

koni şekli verip 
yapıştırıyoruz.

77
Ardından bu koniyi 

paket bandıyla 
kaplıyoruz. Böylece uç 
kısım daha sağlam ve 
suya dayanıklı oluyor.

66
Koniyi şişenin 
dip kısmına 

paket bandıyla 
tutturuyoruz.

55
Roketin ayakları için 
kartondan üç tane 

üçgen kesiyoruz 
ve şişeye bant ile 

yapıştırıyoruz. (Bunları 
aynı ebatlarda 

kesmelisin.)

Roketin alt tarafına 
(şişenin altta kalacak 
olan kapak tarafına) 

oyun hamurunu 
sarıyoruz ve paket 

bandıyla kaplıyoruz. 
Böylece roketin ağırlık 
merkezi altta oluyor 

ve yükselirken dengeli 
olmasını sağlıyor.

44

Şişenin 2/3’ünü 
(yarısından fazlasını) 
suyla dolduruyoruz.33

İŞTE ROKET YAPMAK İÇİN 

GEREKLİ MALZEMELER

Ve...
Geri sayım 
başlıyooor!..

- 1 litrelik plastik şişe
- A4 kâğıdı ve kalın karton 

(Roketin ayakları için)
- Paket bandı, makas, oyun 

hamuru.
- Su, şişe mantarı ve iğne sübaplı 

bisiklet pompası (Bunlar da itici 
güç için)
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DİKKAT: Bunları yaparken yardım 
alabilirsin. Ama unutma dışarıda, açık bir 
alanda yapmalısın ve roketi yüzünden 
uzak tutmalısın. Şişenin içine hava 
pompaladıkça, mantar, şişenin içinde 
artan basıncı tutamaz hâle gelince roket 
fırlayacak. Roket havalanırken her yere su 
fışkırtacak. Roket hızla yukarıya fırlayacağı 
için, fırlatmadan önce etrafta kaçanların 
takılıp düşmesine sebep olabilecek 
engelleri kaldırıp, çevrendekileri uyarmayı 
unutmamalısın. 
Kaynak: www.wikihow.com.tr

Haydi sen de roketini yap!..
Roket yaparken ve yaptıktan sonra çektiğin resmi 

alttaki senin alanına yükle ve arkadaşlarınla, 
yakınlarınla paylaş. Ama unutma sakın! Senin 

paylaşımın en çok beğeni alırsa, en üste 
roketlenecek!..

Şişe mantarını 
deliyoruz ve mantarı 
şişenin ağzına takıp 

iyice sıkıştırıyoruz.22
Bisiklet pompasının 

iğneye benzeyen 
sübabını da mantara 

soktuktan sonra, roketi 
ters çeviriyoruz, yere 

koyup roketimizin içine 
hava pompalamaya 

başlıyoruz.
11

00

Haydi en sevdiğin renklerle boya!..
Boyadıktan sonra, kare barkod ile siteye 

bağlan ve yükle. Çevrenle paylaş ve beğenileri 
topla!..

BOYAMA USTALARI 
BURAYA!..
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BİR FOTOĞRAF 

GEÇMİŞTEN BUGÜNEGEÇMİŞTEN BUGÜNE
FOTOĞRAF MAKİNESİFOTOĞRAF MAKİNESİ

RASİM SOYLU

Ne kadar güzel bir dünyada 
yaşıyoruz. Her şey ne güzel yaratılmış: 
masmavi gökyüzü, yemyeşil çimenler, 
rengarenk çiçekler, birbirinden güzel 
kuşlar, kelebekler… 

Hayatımızdaki güzel anları ve 
gördüğümüz güzel manzaraları 
fotoğraf çekerek yakalamak ve 
saklamak ne kadar güzel değil mi? 
Hele günümüzde cep telefonları bunu 
ne kadar kolaylaştırdı. Artık neredeyse 
bebekler bile fotoğraf çekiyor.

Ya eskiden nasıldı?

Eskiden kocaman fotoğraf makineleri 
ve makinelerin önüne takılan kocaman 
objektifler vardı. (Resim 1) Şimdiki gibi 
görüntüyü daha fotoğrafı çekmeden 
ekrandan görmek mümkün değildi. 
Güzel fotoğraf çekmek çok büyük 
deneyim isteyen bir şeydi. Güzel 
fotoğraf çekmek, oltayla balık tutmak 
gibi nasip işiydi, denk gelmesi gerekirdi. 

Dijital teknolojiler başlamadan önce 
fotoğraf makinesinin içine otuz altı 
pozluk bir film takılırdı. (Resim 2)

Makinenin üzerinde pek çok ayar 
düğmeleri vardı. Fotoğraf çekmek 
için ışık ayarı ayrı, mesafe ayarı 
ayrıydı. Eğer gündüz değilse ya da 
iç mekânda fotoğraf çekecekseniz, 

yeterli ışığı sağlamak için makinenin 
üzerine kocaman bir flaş takmak 
zorundaydınız. 

Eğer uzakta gördüğünüz 
bir manzarayı yakınlaştırmak 
istiyorsanız fotoğraf makinesine 
kocaman bir tele objektif takılır. 
Eğer bir karınca fotoğrafı çekmek 
isterseniz de makro objektif denilen 
yakın çekim objektifi takmak 
gerekirdi. (Resim 1)

Otuz altı pozun hepsini çektikten 
sonra film makine içerisinden 
çıkarılır ve fotoğraf stüdyosunda 
karanlık odada banyo edilir ve 
kartlara basılırdı. 

…
Peki ilk fotoğraf makinesini 

gözden ilham alarak bir İslam 
bilgininin yaptığını biliyor musunuz? 

Bu konuyu inşaallah gelecek 
sayımızda daha ayrıntılı inceleyelim.

Daha önce bir fotoğraf makinesi gördün mü?
Büyüklerinden eskiden fotoğraf çekmenin nasıl olduğunu 

dinleyebilir ve hatıralarını öğrenebilirsin. Hatta eski bir 
fotoğrafı bularak onun hikayesini sorabilirsin. Acaba neler 
anlatacaklar? Kare barkodu okutup sitede bizimle de paylaşır 
mısın? Ama darılmaca yok! En çok beğeni alan paylaşım en 
üstte yer alacak!..

Üstte 19. Yüzyılda yapılan ilk fotoğraf 
makinelerinden birisi hemen hemen 

İbnü’l-Heysem’in makinesi ile aynı 
büyüklükte. Ancak İbnü’l-Heysem 

görüntüyü sadece seyrediyordu, bunlar 
ise karta basmaya başladılar.

Üstte eski bir fotoğraf makinesi ve 
farklı objektifler

Üstte en eski fotoğraf 
makinelerinden birisi

Üstte bir fotoğraf makinesi ve 
içine takılan film

Altta fotoğraf makinesine takılan 
rulo film

Bu kadar bilgiden sonra içindeki fotoğrafçıyı 
açığa çıkarmanın vakti gelmedi mi?
Allah, o kadar güzellikler yaratıyor ki, 

küçücük bir çiçekte bile pek çok güzellikler 
bulabilir ve pozlayabilirsin... Üstelik fotoğraf 

çekmek artık bu kadar kolayken...Resim 1

Resim 2
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Haydi sen de yaşadığın bir olayı anlat!
Senin veya yakınlarının yaşadığını bir olayı ve o za-

man ettiğin içten dualarını hatırlıyor musun?
Yaz, arkadaşlarınla, yakınlarınla paylaş! En çok be-

ğeniyi alan yorum en üstte olacak unutma!

ARTIK 
BİLİYORUM!..
BETÜL BÜKEN

Bugün her zamankinden 
farklı bir sabaha uyandım…
Her sabah beni neşe içinde 
uyandıran annem yanımda 
yoktu. Gözlerimi açtığımda 

anneannemi gördüm.
Uzun zamandır hayatı-

mızda var olan korona virüs 
canım anneciğime ve baba-
cığıma da bulaşmış. Bana da 
geçmesin diye beni geçici bir 

süre anneanneme emanet 
ettiler. Üzücü bir durumdu bu 

ama alışmalıydım.
Beni okulumdan, öğret-

menlerimden, çok sevdiğim 
basketbol kursumdan uzak-

laştıran bu virüs, şimdi de 
ailemden uzaklaştırmıştı.

Ben böyle derin düşüncelerdeyken anneannemin sesi ile 
kendime geldim:

“Ne oldu kuzum benim, nereye daldın öyle?”
“Hiç anneanne, babamı ve annemi düşünüyordum. İyileşe-

cekler dimi.”
“Ah canım torunum benim. Allah, Şâfi’dir kuzum, yani şifa ve-

rendir. Hastalandığımızda bizi O iyileştirir. Biz, Allah’a Şâfi ismiyle 
dua edeceğiz, tedavi olacağız. Allah da hakkımızda en iyisi ne 
ise onu verecek. Çünkü Allah bizi, bizden daha çok sever.”

“Şâfi ismi ile mi? O ne demek?”
“Evet, Allah’ın 99 isminden birisi de Şâfi ismidir.”
“Tamam, daha önce duymuştum anneanne, şimdi hatırladım.”
“Şifa veren, deva veren hastalıkları gideren Odur.”
“Peki her dua ettiğimizde Allah’ın isimlerini mi söylememiz gerekir?”
“Kuzum, nasıl ki Süleymaniye Camiine bakınca Sinan’ın mimarlığının yansıma-

sını görüyoruz; aynı bunun gibi, her gördüğümüz şeyde Allah’ın farklı isimlerinin 
yansımalarını görüyoruz. Mesela seni görünce Allah’ın Halık isminin, o güzel yü-
zünü görünce Müzeyyin isminin eserlerini görüyorum. Karnımız acıkınca mutfağa 
koşuyoruz hemen. Dolabımızı açıp çeşit çeşit yiyecekleri görünce Allah’ın Rezzak 
ismi geliyor aklıma; rızık veren, doyuran Allah’tır.”

“İhtiyacımıza göre farklı isim isimlerle mi dua etmeliyiz anneanne?”
“Öyle daha güzel olur kuzum. Mesela Mimar Sinan aynı zamanda şairdir. Biz 

ona gidip, ‘Sen iyi bir şairsin, bana bir bina yap’ desek garip olur değil mi? ‘Sen iyi 
bir şairsin bana bir şiir yazar mısın? İyi bir mimarsın bana bir bina yapar mısın?’ 
deriz.”

“Şimdi anne ve babana hangi esma ile dua edelim?”

Anneannemin bu son cümlesi ile, ellerimi açıp dua etmeye başla-
dım. 

“Allah’ım, sen Rahim’sin, merhametlisin. Rahim ismin ile beni her 
türlü kötülüklerden koruyan sensin. Anne ve babamı da bu virüsten 
kurtar. Şâfi ismin ile onlara şifa ver, iyileştir. Âmin.”

Duamı bitirdiğimde anneannemin gözlerindeki mutluluğu gördüm. 
Elimi sımsıkı tuttu. Başımı okşadı. Kahvaltıya oturduk. Allah’ın Rezzak 
ismi ile soframıza kadar gelen nimetlere şükrederek yemeye başla-
dık. 

Ufacık bir virüsten, Allah’ın isimlerine uzanan bu düşünce yolculu-
ğu içimde derin bir huzur bırakmıştı. Zaten ne zaman işlerimde Allah’ı 
hatırlasam güven duyduğumu hissediyordum. Şimdi tek işim sabır 
ve dua ile anne ve babamın iyileşmesini beklemekti.

DUA İLE İLGİLİ BİR SIR ÖĞRENDİM
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NASIL OLUYOR?   NİÇİN OLUYOR?AKLIMDA 1001 SORU

ÖNDER TEKİN

Bazen bulutlar yukarılardan yeryüzüne 
inerler biz buna olayı sis diyoruz. Sis ne kadar 
yoğun olursa, o derece uzağı görmemize en-
gel olur. Şehirlerde sis bulutunun içine bazen 
duman ve toz da karışır, buna da pus diyo-
ruz. Sisli ve puslu havalarda görüş mesafesi 
azaldığı için yoldayken aman dikkat edin; 
başınıza bir kaza gelebilir…

Peki sis nasıl meydana gelir?
Yeryüzünden buharlaşıp gökyüzüne çıkan 

küçücük su damlacıkları ile bulutlar orta-
ya çıkar. Bulutlar, rüzgârlar aracılığıyla belli 
yerlerde toplanırlar veya beli yönlere doğru 
taşınırlar. Sabahın erken saatlerinde, Güneş 
henüz havayı ısıtmadığı ya da akşam güneş 
battığı zaman hava soğuyunca, yere yak-
laşan bulutlar sis adını verdiğimiz bu örtüyü 
meydana getirir. Hava ısınınca su buharları 
yükseldiği için sis de dağılır.

Elbette Allah sis olayını boşuna yaratmaz. 
Bu olayla seyrine doyum olmayan sisli man-
zaralar yarattığı gibi, pek çok bitki ve canlının 
su ihtiyaçlarını, havadaki sisin bedenlerinde 
ve yapraklarında yoğunlaşması ile giderir.

NEDİR
NASIL
OLUR ?

KİRPİLER KORKUNCA 
NEDEN 
TOP GİBİ OLURLAR?

Cevap sorunun için-
de: korktukları için. 

Bu hareketi, kirpinin 
kendini savunmasıdır. 
Meyvelerle beslenen 
bu zararsız hayvana, 
Allah, kendisini koru-
yabilmesi için etkili 
bir silah vermiştir: 
dikenleri.

Kirpi, kendisine bir 
şey saldırınca kaça-
mazsa hemen başını 
ve ayaklarını bir araya 

UYURLAR MI?
Balıkların göz kapakları yoktur. Zaten suda 

yaşadıkları için gözlerini nemlendirmeye ya-
rayan göz kapakları onlarda yaratılmaz, ih-
tiyaçları yoktur. İşte bu yüzden göz kapakları 
bulunmadığı ve onları açıp kapamadıkları için 
ve horlama sesi de olmayınca uyuyup uyu-
madıkları anlaşılmaz. Ama    

       yine de balıkların gözleri açık olarak uyu-
dukları düşünülüyor. Çünkü onlar da her canlı 
gibi yoruluyorlar. Dinlenmek için de bitkilerin ya 
da kayaların arasında sakin bir yer bulup hareket-
siz olarak duruyorlar. Yani kendi usüllerince uyuyor-
lar diyebiliriz.

Sor bakalım!
Sen de bu soruları arkadaşlarına, çevrene sor; 

bakalım bilecekler mi? Bilmeyen çıkarsa ona da anlat 
ki, cahil kalmasın garip…

Aldığın cevapları, yandaki kare barkodu okutup 
siteye bağlan, yazının altındaki yerine yaz ve paylaş!.. 
En çok beğeniyi kim alacak merak ediyoruz doğrusu :)

İnsan etrafına bakınca ne kadar da çok şey görüyor değil mi? Hepsinin 
de acayip sırları var. İnsan merak ediyor, nasıl oluyor, neden oluyor 
böyle diye… Madem, Allah insana güzel mi güzel bir merak duygusu 
vermiş. Hadi öyleyse bu sayfada aklımızda dolaşıp duran soruların 

cevaplarını bulalım!..

getirip dikenli bir top oluverir. 
Top dediysem; dünyada şut 

çekilmeyecek bir top varsa 
o da budur!..

İşte böyle, Allah can-
lıları yaratır ve onlara 

özel yetenekler de 
verir ki, kendile-
rini tehlikelerden 
koruyabilsinler. 
Kirpiye de böyle 

caydırıcı bir sa-
vunma organı olan 
dikenleri verilmiş, 
onları nasıl kullana-

cağı da öğretilmiş 
ve böylece düşman-

larından korunması 
sağlanmış.

SİS
BALIKLAR 
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HAZIRLAYAN: 
HATİCE GÜL

ECZACI ÇIRAĞI

NEŞELİ ÖYKÜ

Bir eczacı yanına yetiştirmek için bir çırak almış. 
Ona eczacılığın püf noktalarını, müşteriyle nasıl 

ilgilenmesi gerektiğine varıncaya kadar anlatmış. 
Eczacının bir gün bir işi çıkmış. Çırağına her şeyi 

öğretmenin rahatlığıyla eczaneyi ona 
emanet edip gitmiş. 

Fakat eczaneden çıkarken yine de hatırlatma 
ihtiyacı hissedip, gelen müşterilerle yakından 

ilgilenmesini tekrar tekrar söylemiş. Hatta 
müşteriye, hastalığıyla ilgilendiğini 
göstermek için öğrettiği cümleleri 

bile hatırlatmış. 
Eczacı gittikten kısa süre sonra 
eczaneye bir müşteri girmiş ve:

“Bana bir sinek ilacı verir misiniz?” demiş.
Acemi çırak içinden “Tamam işte, 

ustamın gözüne girme fırsatı” 
diye düşünüp, görev aşkının 

heyecanıyla müşteriye sormuş:
“Tamam efendim, 

geçmiş olsun, 
sineğinizin nesi vardı?..”
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İnsanlar komik olaylar yaşayabiliyor. Acaba ailenden 
arkadaşlarından böyle gülünç şeyler yaşayanlar var mı? 
Kare barkoddan siteye bağlanıp yazarsan hepimiz oku-
ruz… Acaba en komik hatırayı kim yazacak?..
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Bu arkadaşa
bir hikâye 
lâzım!

Kare barkodu okut,
sayfaya bağlan ve öykünü yaz!..

Bu kedi acaba nereye bakıyor? 
Beklediği bir şey mi var? 

Ne düşünüyor olabilir? 


